
Familie reis 

Het prachtige Zuid-Afrika wordt ook wel de ‘Regenboognatie’ genoemd, vanwege de enorme 
variëteit aan kleuren, culturen en tradities. In het land vindt u uitgestrekte woestijnen, 
imposante bergen en ook glooiende wijngaarden. Zuid-Afrika biedt een aantrekkelijke mix van 
Afrikaanse cultuur, landschappen en wilde dieren enerzijds en Europese voorzieningen, luxe 
en infrastructuur anderzijds. 

BESTEMMING : ZUID AFIKA

De omgeving van Kaapstad is 
eigenlijk een bestemming op zich. 
Het heeft een aangenaam 
Mediterraan klimaat met 
prachtige landschappen, een 
interessante geschiedenis, 
uitstekende restaurants en luxe 
accommodaties. 
Dit gebied kan het hele jaar door 
worden bezocht. Kaapstad is één 
van de mooiste en aangenaamste 
steden ter wereld. Velen zijn al 
verliefd geworden op dit prachtig 
land. Er is zoveel te zien en te 
beleven, dat één bezoek niet 
voldoende is!



KORT REISSCHEMA

DAG 1 aankomst Kaapstad

DAG 2 Kaapstad

DAG 3 Kaapstad

DAG 4 Kaapstad – De Hoop

DAG 5 De Hoop

DAG 6 De Hoop – Swellendam

DAG 7 Swellendam – Oudtshoorn

DAG 8 Oudtshoorn

DAG 9 Oudtshoorn – Plettenberg

DAG 10 Plettenberg

DAG 11 Plettenberg – Addo Elephant National Park

DAG 12 Addo Elephant National Park 

DAG 13 Addo – Sibuya of Kwandwe

DAG 14 Sibuya of Kwandwe

DAG 15 Retour Port Elisabeth + Terugvlucht

VLUCHT SCHEMA

KL 597 Amsterdam – Kaapstad 10.00 – 21.20 
SA Port Elizabeth – Johannesburg 18.40 – 20.20 
KL592 Johannesburg – Amsterdam 23.59 – 10.25* 



Dag 1 Amsterdam - Kaapstad
Na aankomst transfer naar One & Only Kaapstad. Prachtig gelegen aan de V & A Waterfront met 
uitzicht op de indrukwekkende tafelberg. Alle 131 kamers beschikken over een balkon of terras 
met ligstoelen. Er is een heerlijk zwembad en voor de kinderen worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. Het waterfront village biedt ook appartementen 

Dag 2 t/m 3 Verblijf Kaapstad
Zowel Kaapstad zelf als de omgeving van de stad zijn zeer bijzonder. 
Eer is een bruisend uitgaansleven, met name aan de haven, waar de oude opslaghuizen zijn 
omgebouwd tot een wirwar van winkels, restaurantjes en cafés. Ontdek in het centrum de 
gezellige restaurantjes aan Kloof Street

Ga een kijkje nemen in Kasteel De Goede Hoop, met de kabelbaan naar de top van de Tafelberg 
of een schattige pinguïnkolonie bezoeken op het strand van Boulders Beach.
Boottochten zijn mogelijk naar Seal Island, waar je talloze pelsrobben kunt zien of   
Robbeneiland, waar Nelson Mandela jarenlang gevangen heeft gezeten.
Ook het aquarium in Kaapstad een must-do met kinderen met haaien, roggen, schildpadden en 
ander imposant zeeleven, evenals de pinguïns en veel interactiviteit.

Dag 4 Kaapstad – de Hoop ( 240 KM, 3 uur rijden) 
Vandaag reis je via het binnenland naar de Westkaap met een prachtige kustlijn waar zich het De 
Hoop Nature Reserve bevindt. Verblijf in een typisch self-catering Afrikaanse cottage. 

Dag 5 de Hoop
Maak vandaag een fietstocht door het natuurreservaat langs bonte bokken en zebra’s. 
Struisvogels lopen rond de cottages en je kunt er tennissen of een duik nemen in het zwembad. 
Maak ook een wandeling langs zee maken over een stukje whale-trail. De plek waar tussen juni 
en december het grootste aantal walvissen komen om te paren en hun jongen te baren. 
Vanaf de kliffen en bovenop de hoge zandduinen heb je schitterend uitzicht op zee. 
Dit is de beste plek langs de kust om de walvissen, dolfijnen en zeeleeuwen te spotten.

DAG TOT DAG PROGRAMMA



Dag 6 de Hoop – Swellendam (50 KM, 1 uur rijden) 
Swellendam is mooi gelegen tegen de uitlopers van het Langegebergte, en biedt een tal van 
historische gebouwen en een zeer aangename ambiance.  Het gehele jaar door is er een zeer 
aangename temperatuur en er is geen tekort aan water, waardoor het een zeer groen gebied is. 
Swellendam is de derde oudste stad van Zuid Afrika (na Kaapstad en Stellenbosch). Een bezoek 
aan het oudste gebouw van de stad, het Drostdy museum is dan ook zeker de moeite waard. 
Je verblijft in Bloomestate, waar eclectisch design en uitbundige natuur in perfecte harmonie 
zijn. De Nederlandse eigenaren Carla en Maarten  van deze guesthouse, zullen er alles aan doen 
om een onvergetelijk verblijf te bezorgen.
Overnachtingen in Bloomestate, luxury garden room (LO).

Dag 7 Swellendam – Oudtshoorn (225 km, 2,5 uur rijden) 
Via de prachtige Outeniqua pass en de Route 62 naar Oudtshoorn. Onderweg is een stop bij 
Diesel & Cream een must voor de lekkerste milkshakes van het land. 
Wanneer jullie in de buurt van Oudtshoorn zijn, zien jullie vanzelf waar deze regio zo bekend om 
staat: de struisvogels. Iets buiten Oudtshoorn ligt Buffeldrift Game Lodge waar jullie overnachten 
in stijlvolle tenten aan een waterhole. 

Dag 8 Oudtshoorn
Tijdens het verblijf zijn verschillende game drives inbegrepen waarbij je voornamelijk olifanten, 
giraffen, zebra's en nijlpaarden zult tegenkomen. Ook kunnen de olifanten worden gevoerd. 
Bij mooi weer is een ontmoeting met de stokstaartjes (meerkat) een ware belevenis. 

Dag 9 Oudtshoorn – Plettenberg (150 km, 2,5 uur rijden) 
Jullie rijden inmiddels op de Tuinroute, één van de mooiste autoroutes van Zuid-Afrika. Er zijn 
genoeg interessante plekken om even te stoppen, zoals in Wilderness of Knysna om te lunchen. 

Dag 10 Plettenberg/Tisitsikamma
In het Tsitsikamma National Park zijn diverse wandelroutes uitgezet, variërend van een uur tot 
een paar dagen. De wandeling naar de monding van de Stormsrivier, waar een hangbrug 
overheen is gespannen, is een aanrader. U kunt hier aan diverse activiteiten deelnemen, zoals 
mountainbiken of een Canopy Tour in de boomtoppen. Waaghalzen kunnen zich op de 
Bloukransbrug wagen aan de hoogste bungeejump ter wereld. Ten westen van het park ligt 
kustplaatsje Plettenberg Bay, met diverse stranden waar je een wandeling kunt maken in het 
Robberg Nature Reserve. Ongeveer een half uur rijden ten westen van ‘Plett’ ligt Knysna.
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Dag 11 Plettenberg – Addo Elephant National Park (270 km, 2.45 min. ) 
Verder langs de kust met eventueel een stop in Jeffreysbay, het surfwalhalla aan de Garden 
Route. Maar ook voor niet-surfers is het een leuke bestemming en tijdens het walvissenseizoen 
(tussen juli en oktober) is het bovendien een perfecte stop om walvissen en dolfijnen te spotten.
Eindpunt van vandaag is Addo Elephant National Park. 
Overnachting in Addo African Home of Zuurberg Mountain Village. 

Dag 12 Addo Elephant Park 
Met de eigen huurauto kun je gemakkelijk door het park rijden waar honderden olifanten leven.
De kans is groot dat je verschillende kuddes tegenkomt, een geweldige ervaring. 

Dag 13 Addo Elephant Park – Sibuya of Kwandwe National park 
Op naar de volgende safari experience. Deze unieke ervaring begint met een boottocht van 
ongeveer een half uur naar River camp van het Sibuya Game Reserve. Dit kleine intieme camp 
heeft slechts vier tenten en is speciaal voor families met kinderen. Inbegrepen tijdens het verblijf 
zijn een aantal game drives, vissen, en er kan een kano tocht gemaakt worden. Ook kan er 
gezwommen worden in de rivier. 

Voor een luxere safari beleving kan er ook gekozen worden voor een verblijf bij Kwandwe Private 
Game Reserve. In dit enorme privé park van 22.000 hectaren aan de Great Fish River kom je de 
Big Five tegen maar ook zeldzame diersoorten zoals de cheeta en aardvark. 
De malaria-vrije status van het park en de kindvriendelijke activiteiten in de omgeving maken 
deze locatie ideaal voor gezinnen.
Verblijf in de Ecca Lodge die bestaat uit 6 suites met elk hun eigen privé zwembad. 

Dag 14 Sibuya of Kwandwe
Vandaag kunt  u ’s ochtends en ’s middags deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder 
gamedrives, boottochten en begeleide wandelsafari’s. De ranger kan alles vertellen over de 
dieren die jullie onderweg tegenkomen. In de vrije uurtjes kan er een duik genomen worden in 
het zwembad of de rivier. Afhankelijk van het gekozen camp. 

Dag 15 Retour Port Elizabeth + Terugvlucht (2 uur rijden) 
Na het ontbijt rustig aan terug naar de luchthaven van Port Elizabeth. De huurauto wordt weer 
ingeleverd vervolgens terugvlucht naar Nederland.   
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Grensdocumenten
Voor Zuid-Afrika heeft u geen visum nodig. Wel heeft u een paspoort nodig dat nog 30 dagen 
geldig is bij uw terugreis naar Nederland. Bezit u niet de Nederlands nationaliteit, dan raden 
wij u aan om contact op te nemen met de ambassade. 
Het is tegenwoordig verplicht dat iedereen die naar Zuid Afrika reist, in het bezit moet zijn van 
een paspoort met 2 naast elkaar liggende lege bladzijden (dus een linker- en een 
rechterpagina). Dit heeft  te maken met de stempels die men krijgt bij aankomst en vertrek. 

Tijdsverschil
Gedurende de Europese winter kennen we 1 uur tijdsverschil met Zuid-Afrika. Het is in Zuid-
Afrika 1 uur later dan in Nederland. Gedurende de Europese zomer bestaat er geen 
tijdsverschil tussen Nederland en Zuid-Afrika.

Vaccinaties:
Voor sommige gebieden  worden enkele vaccinaties aanbevolen. Heeft u vragen over 
vaccinaties neemt u dan contact op met uw huisarts, de plaatselijke GG&GD of het haven 
ziekenhuis in Amsterdam of Rotterdam.

Eten en Drinken
Langs de kust zijn visgerechten erg populair. Sommige restaurants en hotels serveren de echte 
Afrikaanse gerechten, zoals Bobotie (zoetzuur gehaktbrood), potjeskos (stoofpot) en bredie
(stoofpot van groeten en lamsvlees) en vooral met grote hoeveelheden.
Het water is over het algemeen drinkbaar, maar wij raden u aan om water in flessen te kopen.

Fooien
Van oudsher is het een gewoonte, in Zuid-Afrika, voor bepaalde diensten een fooi te geven, 
maar dat ligt geheel aan u, echter een fooi van 10 procent van de rekening is hierbij gangbaar.

Telefoneren  van en naar Zuid-Afrika 
Het telefoonsysteem in Zuid-Afrika is het modernste en best ontwikkelde systeem van heel 
Afrika. Als u vanuit Zuid-Afrika naar het buitenland wilt bellen moet u eerst 09 draaien. 
Vervolgens de code van het land dat u wilt bellen (voor Nederland 31 en voor België 32), dan 
het netnummer (zonder de eerste 0) en tot slot het abonneenummer 

Valuta 
In Zuid-Afrika betaalt men met de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). 
In de grote Zuid Afrikaanse steden en op vliegvelden kun je pinnen met je pinpas met 
Maestro- of Cirrus-log. Dit is de voordeligste manier van geld opnemen. Het levert derhalve 
weinig problemen op om aan contant geld te komen. Bij sommige pin apparaten staat 
beveiliging, zoals bv.  in V&A Waterfront en in Knysna.

PRAKTISCHE  INFORMATIE
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Voltage
In Zuid-Afrika is het voltage 220 Volt of 110 Volt. Wij adviseren u ter plaatse een speciale 
"driepoot" te kopen, welke als adapter fungeert. De wereldstekker van de ANWB is niet overal 
bruikbaar.

Wegen en rijden in Zuid Afrika

Het wegennetwerk in Zuid-Afrika is goed, al is nog steeds een derde van alle wegen onverhard. 
Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 60 km en op de snelwegen tot de 
120 km per uur. Verkeersovertredingen worden in Zuid-Afrika zwaar bestraft met een hoge 
geldboete of zelfs een overnachting in de cel.
Vergeet bij het wegrijden niet dat er in Zuid-Afrika links wordt gereden!
Voor het huren van een auto in Zuid-Afrika is moet je minstens 5 jaar je rijbewijs hebben en 
ouder zijn dan 23 jaar.  

Tips

Twijfel niet of het wel veilig is, gewoon goed opletten, net als overal. Mocht je het niet 
vertrouwen, sluit dan tijdens het rijden de ramen en deuren.  Het is aan te raden om van te 
voren een goed routeboek aan te schaffen. In Zuid-Afrika doe je dit heel goedkoop bij onder 
andere tankstations. Vergeet niet dat je bij de benzinepomp niet met je creditcard kan betalen, 
alleen cash. Je ramen en spiegels worden dan wel gratis voor je schoongemaakt. Met een 
kleine tip daarbij zijn de pompbedienden heel blij.


